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ﻣﺣﺗرم واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳت،
ﻧﯾوﯾﺎرک ﺷﮩر ﻧﮯ  2019-2020ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﮑول ﻣﯾں ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﭨﯾﮑوں ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿوں ﮐﯽ ﺗﺟدﯾد ﮐﯽ ﮨﮯ۔
 2019-2020ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﮑول ﻣﯾں ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﭨﯾﮑوں ﮐﮯ ﻧﺋﮯ ﺗﻘﺎﺿوں ﮐﯽ اﯾﮏ ﻓﮩرﺳت اس ﺧط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻧﺳﻠﮏ
ﮨﮯ۔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳﺎل ﺷروع ﮨوﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺑل ،ﯾہ ﺿروری ﮨﮯ ﮐہ آپ اﭘﻧﮯ ﺑﭼوں ﮐﯽ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﭨﯾﮑوں ﮐﺎ ﺛﺑوت ﺟﻣﻊ
ﮐرواﺋﯾں اﮔر وه ﭼﺎﺋﻠڈ ﮐﯾﺋر ﯾﺎ اﺳﮑول ﻣﯾں ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯾں۔
ﭼﺎﺋﻠڈ ﮐﯾﺋر ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐر ﮔرﯾڈ  12ﺗﮏ ﮐﮯ ﺳﺑﮭﯽ طﻠﺑﺎء ﮐﮯ ﻟﯾﮯ درج ذﯾل ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿوں ﮐﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺿروری ﮨﮯ:
) DTaP ﺧﻧﺎق ،ﭨﯾﭨﻧس ،ﮐﺎﻟﯽ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ( ،ﭘوﻟﯾو واﺋرس) MMR ،ﺧﺳره ،ﮔﻠﺳوﺋﮯ ،ﺟرﻣن ﺧﺳره(،
ﭼﮭوﭨﯽ ﭼﯾﭼﮏ اور ﮨﯾﭘﺎﭨﺎﺋﭨس ﺑﯽ ﮐﮯ ﭨﯾﮑﮯ۔
 5ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﺟو ﭼﺎﺋﻠڈ ﮐﯾﺋر اور ﭘری ﮐﻧڈرﮔﺎرﭨن ) (pre-Kﻣﯾں داﺧل ﮨﯾں ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮭﯽ
درج ذﯾل ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﮯ ﭘورا ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ:
ِﮨب )ﮨﯾﻣوﻓﯾﻠس اﻧﻔﻠوﺋﻧزا ﻗﺳم  (bاور ) PCVﻧﯾوﻣوﮐوﮐل ﮐﺎﻧﺟوﮔﯾٹ( ﭨﯾﮑﮯ۔

 اﻧﻔﻠوﺋﻧزا )ﻓﻠو( ﮐﮯ وﯾﮑﺳﯾن
 oﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  31دﺳﻣﺑر  2019ﺗﮏ ﻓﻠو ﮐﺎ ﭨﯾﮑہ ﻟﯾﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ )ﻣﺛﺎل ﮐﮯ طور ﭘر،
ﺟب ﯾہ ﻣوﺳم ﺧزاں ﮐﮯ اواﺋل ﻣﯾں دﺳﺗﯾﺎب ﮨو(۔
ﮔرﯾڈز  6ﺗﺎ  12ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ درج ذﯾل ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿوں ﮐﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐرﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ:
 Tdap ﺑوﺳﭨر اور ) MenACWYﻣﯾﻧﻧﮕوﮐول ﮐﺎﻧﺟوﮔﯾٹ( ﭨﯾﮑﮯ۔

ﺑراه ﮐرم اﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﻧﮕﮩداﺷت ﺻﺣت ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻧﮯ ﺑﭼﮯ ﮐﯽ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﭨﯾﮑﮯ ﮐﯽ روداد ﮐﺎ ﺟﺎﺋزه
ﻟﯾں۔ ان ﮐﮯ ﻓراﮨم ﮐﻧﻧدﮔﺎن آپ ﮐو ﺑﺗﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ آﯾﺎ آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ ﮐو اس ﺳﺎل ﭼﺎﺋﻠڈ ﮐﯾﺋر ﯾﺎ اﺳﮑول ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﯾﮯ اﯾﮏ ﯾﺎ زﯾﺎده ﭨﯾﮑﮯ ﮐﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺧوراﮐوں ﮐﯽ ﺿرورت ﮨﮯ۔
اﮔر ان ﺗﻘﺎﺿوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں آپ ﮐﮯ ﺳواﻻت ﮨﯾں ﺗو ﺑراه ﮐرم اﭘﻧﮯ ﭼﺎﺋﻠڈ ﮐﯾﺋر ﺳﻧﭨر ﯾﺎ اﺳﮑول ﮐﮯ اﻧﺗظﺎﻣﯾہ دﻓﺗر
ﺳﮯ راﺑطہ ﮐرﯾں۔
ﻣﺧﻠص،

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director
Office of School Health

Urdu

کیا آپ کا بچہ چائلڈ کیئر یا اسکول کے لیے تیار ہے؟
نیو یارک سٹی میں مطلوبہ مدافعتی ٹیکوں کے بارے میں جانیں

 2019-2020کا تعلیمی سال

نیو یارک شہر کے  2مہینے سے  18سال تک کی عمر والے تمام طلباء چائلڈ کیئر یا اسکول جانے سے قبل الزمی طور پر درج ذیل ٹیکے لیں گے۔
اس تعلیمی سال میں اپنے بچے کی گریڈ سطح کے لحاظ سے اس کے ٹیکے کی ضرورت کا جائزہ لیں۔

پری کنڈرگارٹن
مدافعتی ٹیکے
خ ّناق ،ٹٹنس اور کالی کھانسی
()DTaP

کنڈرگارٹن  -گریڈ  5تک

گریڈز 6-11

(چائلڈ کیئر ،ہیڈ اسٹارٹ نرسری 3K ،یا
پری کنڈرگارٹن)

 4خوراکیں

 3خوراکیں

 5خوراکیں
یا  4خوراکیں صرف ایسی صورت میں جب چوتھی خوراک  4سال یا زیادہ کی عمر میں حاصل
کی گئی ہو یا  3خوراکیں صرف اس وقت جب بچہ  7سال یا زیادہ کی عمر کا ہو اور سلسلہ 1
سال یا زیادہ کی عمر سے شروع ہوا ہو

 1خوراک ( 11سال کی عمر پر یا اس کے بعد)

ٹیٹنس ،خناق اور کالی کھانسی بوسٹر
()Tdap
پولیو ()IPV/OPV

 3خوراکیں

خسرہ ،گلسوئے ،جرمن خسرہ
()MMR

 1خوراک

ہیپٹائٹس B

 3خوراکیں

وریسیال (چھوٹی چیچک)

 1خوراک

 4خوراکیں

یا  3خوراکیں اگر تیسری خوراک  4سال یا زیادہ کی عمر پر حاصل کی گئی ہو

ہیموفیلس انفلوئنزا قسم  Bکونجوگیٹ
()Hib
نیوموکوکل کانجوگیٹ
()PCV

 1تا  4خوراکیں

 3خوراکیں

 3خوراکیں

یا بالغ ہیپاٹائٹس  Bویکسین ( )Recombivax HBکی  2خوراکیں
اگر خوراک کم از کم  4مہینے کے فرق کے ساتھ  11اور  15سال میں
لی گئی ہو

 2خوراکیں

 1خوراک

بچے کی عمر اور پہلے حاصل کردہ
خوراک پر منحصر ہے

 1خوراک
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 2خوراکیں

یا  1خوراک صرف ایسی صورت
میں اگر پہلی خوراک  16سال یا
زیادہ کی عمر پر لی گئی ہو

بچے کی عمر اور پہلے حاصل کردہ
خوراک پر منحصر ہے

آپ کے بچے کو درکار ٹیکے کی خوراکوں کی تعداد میں عمر اور ٹیکے کی حاصل کردہ سابقہ خوراکوں کی بنیاد پر فرق ہو سکتا ہے۔ آپ کے بچے کو ایسی صورت میں اضافی
ٹیکوں یا ٹیکے کی خوراکوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر انہیں صحت کی بعض کیفیات الحق ہوں۔ اگر آپ کے سواالت ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔
مزید معلومات کے لیے 311 ،پر کال کریں یا  nyc.gov/healthپر جائیں اور “( “student vaccinesطلباء کے لیے ٹیکے) تالش کریں۔
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 4خوراکیں

یا  3خوراکیں صرف ایسی صورت میں
اگر تیسری خوراک  4سال یا زیادہ کی
عمر پر حاصل کی گئی ہو

گریڈز  9 ،8 ،7اور 10
 1خوراک
 1تا  4خوراکیں

 3خوراکیں

 2خوراکیں

میننگوکوکل کانجوگیٹ
()MenACWY

انفلوئنزا

گریڈ 12
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